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                                                                             ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 14.4.2015 

Členové sportovní komise 

Jméno Přítomen ano/ne Poznámka 
Mgr. Jana Berkovcová ano  
Karel Baroch ano  
Ing. Petr Čekan omluven Příchod 19.55 

Ing. Josef Jiránek ano  
Ladislav Kincl ano  
Jan Kohout ano  
Daniel Krob omluven  
František Mareš ano  
Bc. Jan Ticháček ano  
Petr Kubeček ano  
Mgr. Marie Roubová omluvena  
Milan Voráček ano  
Jan Hozman ano  
Pavel Jiránek omluven  
Mgr. Blanka Čubrová, 
tajemnice, zapisovatelka 

omluvena  

Přítomna nadpoloviční většina, tj.  10 členů ze 14, sportovní komise je usnášení schopná. 

Hosté: 
Alena Březáková  - Pionýr Nepomuk 

 

Program : 
1. Zahájení 
2. Projednání žádostí o dotace z dotačního programu  města „Podpora činnosti neziskových      

organizací“ 
3. Různé, diskuze 
4. Usnesení 

5. Závěr 

 

1.Zahájení 
 Zahájení provedla p. předsedkyně p. Mgr. Jana Berkovcová, přivítala všechny přítomné a seznámila 
je s programem jednání. 
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2.Projednání žádostí 
 Komise projednala  a posoudila  žádosti o dotace z III. dotačního programu města Nepomuk pro rok 
2015 podle hodnotících kritérii článku II. bod 2  takto: 
a) hlasovala o předložených návrzích 
b) vybrala programy, které budou předloženy výběrové komisi 
c) zpracovala tabulku přehledu s návrhem finančních prostředků jednotlivým žadatelům, která je 

připojena jako příloha k zápisu 
 
3. Různé, diskuze 
- členové komise diskutovali o tom, jak hodnotit projekty, zda upřednostnit otázku činnosti 

organizací nebo konkrétní akci spolků 
- brát v úvahu otázku energií, pronájem budov, reálné náklady, údržba majetku-specifikovat kolik 

stojí provoz spolků, zdůvodnit proč Fénix garantuje město 
 
 
4.Usnesení 

1) SK navrhuje výběrové komisi projekty dle přiložené tabulky 
2) SK dává podněty pro dodatky v pravidlech hodnocení  III.dotačního programu – vzešlo z jednání 

SK při posuzování jednotlivých projektů : 
- -doplnit a více konkretizovat hodnotící kritéria-jsou zadané obecně 
- -rozdělit žádosti zaměřené na podporu činnosti organizací a žádosti zaměřené na konkrétní 

projekt 
- -upřesnit v žádosti otázku pronájmu budov (kolik stojí pronájem, jaké jsou náklady na 

provoz). 
 
 
5.Závěr 
Jednání  komise ukončila p.předsedkyně. 
 
Přílohy zápisu: 

- Prezenční listiny – členové, hosté 
- Tabulka přehledu žádostí s navrženými finančními částkami 

 

Zapisovatel :Berkovcová Jana 
Dne 14.4.2015 
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